STATUT FUNDACJI
MANUFAKTURA INICJATYW

Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą „Manufaktura Inicjatyw", zwana dalej „Fundacją", ustanowiona przez
Fundatorów, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Gardy z
Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Św. Antoniego nr 26 dnia 28.05.2010 r.,
repertorium A nr 334/2010, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
1. Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.
2. Fundację zakłada się na czas nieograniczony.

§ 4.
1. Fundacja może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności
Województwa Dolnośląskiego oraz poza jej granicami.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 5.
1. Celem Fundacji jest promowanie, wspieranie i podejmowanie wszelkich działań
zmierzających do:
a) podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych, edukacyjnych, gospodarczych i
kulturalnych,
b) kształtowania postaw: prospołecznych, obywatelskich, samorządności i przedsiębiorczości,
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c) wyrównania szans, zmniejszenia dysproporcji oraz integracji między grupami społecznymi
i społecznościami lokalnymi
d) budowania rozwoju lokalnego i modernizacji regionów, w tym szczególnie Dolnego
Śląska.
§ 6.
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez zadania z zakresu:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
c) działalności charytatywnej;
d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
e) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
f) działalności na rzecz postaw otwartości i tolerancji;
g) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
i) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
j) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
k) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
l) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
ł) aktywizacji i rozwoju dzieci i młodzieży;
m) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
n) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
o) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
p) turystyki i krajoznawstwa;
r) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
s) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
t) promocji i organizacji wolontariatu;
u) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
w) działalności na rzecz organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich;
x) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
y) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa;
z) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
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ź) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
ż) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
aa) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
bb) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
3. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych
z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji
§ 7.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)
oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest
kwota 1.000,00 zł ( jeden tysiąc złotych ).

§ 8.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji, grantów i subwencji,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku fundacji (ruchomego i nieruchomego),
e) dochodów z działalności gospodarczej.

§ 9.
Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany:
a) na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
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tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
b) na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie,
c) na przekazywanie na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Organy Fundacji
§ 10.
Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

§ 11.
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z minimum 7 członków i jej kadencja trwa 2 lata.
3. Członkami pierwszego składu Rady Fundacji z mocy statutu są Fundatorzy.
4. Rada Fundacji może przyjąć do swego grona darczyńców Fundacji oraz inne osoby w
wyniku uchwały podjętej przez Radę większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co
najmniej 2/3 składu Rady.
5. Po upływie kadencji Rady Fundacji jej kolejny skład powoływany jest według
następujących zasad: każdy z członków Rady Fundacji ostatniej kadencji, najpóźniej do dnia
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok
kalendarzowy pełnienia funkcji, składa na ręce Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji, a w razie ich nieobecności – Prezesa Zarządu,
oświadczenie woli pozostania w Radzie Fundacji na następną kadencję. Brak takiego
oświadczenia jest równoznaczny z rezygnacją z członkostwa w Radzie. W przypadku braku
zakładanej w statucie minimalnej ilości 7 członków Rady, uzupełnienie jej składu dokonuje
się na pierwszym posiedzeniu Rady zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
obecnych członków Rady Fundacji.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, którzy
kierują jej pracami.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie Przewodniczącemu Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
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c) śmierci członka Rady Fundacji,
d) odwołania członka Rady Fundacji w wyniku uchwały podjętej większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.
e) niezłożenia, w terminie o którym mowa w §11 ust. 5, oświadczenia woli pozostania w
Radzie Fundacji na następną kadencję.
8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady
Fundacji żadnych wynagrodzeń, w tym zwrotu kosztów udziału w posiedzeniach Rady
Fundacji.
9. Rada Fundacji, na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów, może postanowić o
powołaniu Rady Programowej Fundacji, do której zadań należeć będzie:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji i sposobów realizacji celów
Fundacji,
b) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Radę Fundacji.
10. Członkowie Rady Programowej są wybierani i odwoływani na podstawie uchwały Rady
Fundacji podjętej zwykłą większością głosów.
§ 12.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 1 raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
Wiceprzewodniczący.
3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek trzech Członków
Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, zgłoszony na piśmie.
4. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności minimum
czterech członków Rady Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał poza posiedzeniami Rady Fundacji w trybie
pisemnym - obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się
na odległość. Wyłączone jest głosowanie w tym trybie podczas podejmowania uchwał w
sprawach powoływania i odwoływania członków organów Fundacji.
6. Posiedzenie Rady Fundacji powinno być zwołane nie później niż w ciągu 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
7. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
§ 13.
1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a) nadzór nad działalnością Fundacji,
b) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji,
c) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
d) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie, w terminie do sześciu miesięcy od zakończenia roku
sprawozdawczego, rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji,
g) uchwalanie regulaminów Rady i Zarządu,
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h) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,
i) ustalanie wynagrodzeń Zarządu Fundacji.
2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu
Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i składania wyjaśnień w formie pisemnej lub
ustnej dotyczących działalności Fundacji, w tym m.in. dokumentów finansowych.
§ 14.
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę
Fundacji spośród jej członków, na dwuletnią kadencję.
2. Funkcję członka i Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu,
d) odwołania członka Zarządu Fundacji w wyniku uchwały podjętej większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.
§ 15.
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji,
b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji wraz z planami finansowymi,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji,
f) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją
oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdania z
działalności Fundacji do dnia 30 czerwca każdego roku.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu
Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Sposób działania Zarządu określa uchwalony przez Radę Fundacji Regulamin.

Sposób reprezentacji
§ 16.
6

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch
członków Zarządu łącznie.

Działalność gospodarcza Fundacji
§ 17.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym prawem w
rozmiarach służących realizacji jej celów.

§ 18.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności
wytwórczej, handlowej i usługowej w następującym zakresie /zgodnie z PKD/:
PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 47.11 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
PKD 47.19 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
PKD47.61 Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
PKD 47.62 Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
PKD 47.63 Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
PKD 47.71 Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
PKD 47.79 Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
PKD 47.81 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na
straganach i targowiskach,
PKD 47.82 Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na
straganach i targowiskach,
PKD 47.89 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach,
PKD 47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
PKD 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i
targowiskami,
PKD 55.10 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
PKD 55.20 Obiekty noclegowe i turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
PKD 55.30 Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola
namiotowe,
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PKD 55.90 Pozostałe zakwaterowanie,
PKD 56.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
PKD 56.21 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(catering),
PKD 56.30 Przygotowywanie i podawanie napojów,
PKD 58.11 Wydawanie książek,
PKD 58.13 Wydawanie gazet,
PKD 58.14 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
PKD 58.19 Pozostała działalność wydawnicza,
PKD 59.11 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych,
PKD 59.13 Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych,
PKD 59.14 Działalność związana z projekcją filmów,
PKD 59.20 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
PKD 60.10 Nadawanie programów radiofonicznych,
PKD 62.01 Działalność związana z oprogramowaniem,
PKD 62.02 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
PKD 63.11 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność,
PKD 63.12 Działalność portali internetowych,
PKD 63.99 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
PKD 68.20 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 70.21 Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja,
PKD 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
PKD 71.11 Działalność w zakresie architektury,
PKD 72.20 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych,
PKD 73.11 Działalność agencji reklamowych,
PKD 73.12 Działalność związana z reprezentowaniem mediów,
PKD 73.20 Badania rynku i opinii publicznej,
PKD 74.20 Działalność fotograficzna,
PKD 74.30 Działalność związana z tłumaczeniami,
PKD 74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
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PKD 78.10 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników,
PKD 79.12 Działalność organizatorów turystyki,
PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
PKD 82.11 Działalność usługowa związana z administracją biura,
PKD 82.30 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
PKD 84.12 Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją,
kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,
PKD 85.51 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
PKD 85.52 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
PKD 85.59.A Nauka języków obcych,
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.60 Działalność wspomagająca edukację,
PKD 87.90 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
PKD 88.10 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych,
PKD 88.91 Opieka dzienna nad dziećmi,
PKD 88.99 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 90.01 Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
PKD 90.02 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
PKD 90.03 Artystyczna i literacka działalność twórcza,
PKD 90.04 Działalność obiektów kulturalnych,
PKD 93.12 Działalność klubów sportowych,
PKD 93.19 Pozostała działalność związana ze sportem,
PKD 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
PKD 94.12 Działalność organizacji profesjonalnych.

§ 19.
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1 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione
jednostki organizacyjne.
2. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego i innych podmiotów
działających w kraju i zagranicą.

Postanowienia końcowe
§ 20.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą również dotyczyć
celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, określonych w akcie
założycielskim.

§ 21.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia Fundacji z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji w
drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady
Fundacji.
§ 22.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji
uchwałą podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady
Fundacji.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz organizacji o zbliżonych celach.
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